
Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej 

z dnia ................... (poz .... ) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: 11pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,13obieranie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

do którego adresowana Jest oferta 

2, Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1
> Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

4. Tytuł zadania publicznego 
Wydanie publikacji o mieście Mińsk Mazowiecki z okazji 100-łecia 

Odzyskania Niepodległości będąca efektem pracy uczniów 

s. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 

I 01.06.2018r. I Data I 15.08.2018r. 
rozpoczęcia zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji {Jeżeli jest Inny od adresu siedziby) 
Stowarzyszenie Na Piątkę 
ul. Małopolska 11 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
KRS 0000719010 NIP 8222366958, REGON 369499189 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Dariusz Świętochowski - prezes zarządu tel. 602888595 
tym dane osób upoważnionych do 

Małgorzata Pyszel - wiceprezes zarządu 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Ewelina Anna Pukacka - skarbnik zarządu tel. 784074998 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, email: rrsp5mm@gmail.com 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Wydanie publikacji o mieście Mińsk Mazowiecki z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, będącej efektem pracy 

uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim oraz członków Stowarzyszenia. Zakres prac: 

opracowanie tekstu, wykonanie prac plastycznych, zebranie fotografii, a następnie oddanie do składu i przygotowanie 

publikacji do druku. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Małopolska 1105-300 Mińsk Mazowiecki. 

Książka jest przeznaczona dla czytelników w wieku szkolnym, ma formę fabularyzowanej opowieści z elementami 

1
> Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego I o wolontariacie. 

z) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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lubianej przez młodzież fantastyki. Wprowadza w historię Mińska Mazowieckiego w sposób dostosowany do wieku 

i możliwości percepcji młodego odbiorcy, nie wchodząc na ścieżkę dydaktyzmu. Odkrywa przed czytelnikiem, w sposób 

interesujący, nieznane lub mało znane fakty związane z dziejami miasta. 

W treści książki, poza walorami poznawczymi, zawarte zostały uniwersalne wartości, szczególnie ważne dla 

społecznego rozwoju dzieci, takie jak poszanowanie dla przyrody i środowiska, w którym żyjemy, patriotyzm, patriotyzm 

lokalny, tolerancja, szacunek wobec drugiego człowieka. 

Autorem książki jest nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5 Mariola Kruszewska, poetka, laureatka wielu nagród 

literackich, co gwarantuje dobry poziom publikacji. Współautorami są uczniowie tej szkoły, których legendy i wiersze zostały 

włączone w naturalny sposób do opowieści. 

Książka jest ilustrowana. Za ilustracje posłużyły wykonane przez uczniów rysunki i zdjęcia. 

Objętość tekstu: około 2 arkuszy autorskich {40 stron). Liczba ilustracji w tekście: około 10. Zakładana objętość książki 

w druku: 80 stron. Nakład: 1000 egz. Format: 150x235 mm. Druk offsetowy wnętrza w pełnym kolorze (CMYK), na papierze 

!Alto 90 g, wyp. 1.3. Okładka druk offsetowy w pełnym kolorze {CMYK) na kartonie Munken Polar 240 g, lakier offsetowy 

dwustronny. Oprawa: miękka, szyta. 

Cel wykonania zadania publicznego wraz z liczbą, miejscem oraz opisem odbiorców tego zadania 

Pogłębienie stanu wiedzy na temat historii miasta Mińsk Mazowiecki przez jego mieszkańców. Zainteresowanie historią 

miasta wszystkich grup społecznych, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Publikacja ma w przystępny sposób przybliżyć 

historię naszego miasta widzianą oczami dzieci. Kolportaż wydrukowanej książki. Publikacja trafi do 1000 mieszkańców 

miasta. Odbiorcami publikacji będą wszystkim zainteresowane grupy społeczne. 

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy: 

Koordynatorzy projektu: 

Mariola Kruszewska - wykształcenie wyższe - polonistka i historyczka, od kilkunastu lat realizuje swoją pasję, jaką jes1 

tworzenie poezji. Swoje wiersze udostępnia na forum literackim „Ogród Ciszy", który współtworzyła. Jest laureatką ponad 

stu ogólnopolskich konkursów literackich. Autorka tomików Bywam kobietą (2011) i Wczoraj czyli dziś (2013), za któr~ 

uzyskała nagrodę Orfeusza Mazurskiego. Swoje wiersze publikowała również w antologiach poetyckich i w prasie. Ostatnio 

światło dzienne ujrzała jej debiutancka książka prozatorska „Czereśnie będą dziczeć". To zbiór opowiadań o powojennych 

wysiedleńcach, którzy usiłują na różne sposoby „zapuścić korzenie" w nieznanej im dotąd ziemi. Książka otrzymała 

główną nagrodę w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2016. 

Agnieszka Szczepańska - wykształcenie wyższe - polonistka i historyczka, od kilkunastu lat z pasją wykonuje zawód 

nauczyciela, podejmując różnorodne działania na rzecz szkoły i uczniów. Jej podopieczni odnoszą sukcesy w konkursach 

recytatorskich i literackich. Jest organizatorką i współorganizatorką przedsięwzięć rozbudzających samorządność, altruizm i 

zainteresowania dzieci. 

Wolontariusze oraz członkowie stowarzyszenia - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 - przygotowanie materiałów, 

wykonanie prac, wyszukanie zdjęć itp. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Przybliżenie i pogłębienie historii miasta Mińsk Mazowiecki. Promocja naszego miasta wśród wszystkich grup społecznych. 
Popularyzacja informacji o przeszłości i teraźniejszości miasta. Rozbudzenie zainteresowania historią Mińska 
Mazowieckiego. Rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej wśród najmłodszych. Rezultaty realizacji zadania będą 
utrwalone poprzez wydaną publikację (książkę). 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacjl3> finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł) 

1. KOORDYNACJA PROJEKTU 2000,00 0,00 2000,00 

2. OPRACOWANIE REDAKCYJNE 800,00 800,00 0,00 

3. OPRACOWANIE ILUSTRACJI 250,00 250,00 0,00 

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD 
1550,00 1550,00 0,00 4. 

PUBLIKACJI 

5. DRUK PUBLIKACJI 7400,00 7400,00 0,00 

Koszty ogółem: 12000,00 10000,00 2000,00 

Oświadczam(-y), że; 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy po13ieraRi,e*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ofereRci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferencl* składający niniejszą ofertę nie zalega (·Ją)*/;mlega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

Stowarzyszenie Na Piątkę 
ul. Małopolska 11 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
KRS 0000719010 

NIP 8222366958, REGON 369499189 

V 
Data ...................................................... .. 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

3
l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo z!. 

4
l W przypadku wsparcia realizacji zadania publlcznego. 
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